
DE VOLKSKRANT
DINSDAG 25 NOVEMBER 2014 7

H
alverwege haar
nieuweshowgeeft
Mylou Frencken
een tip. ‘Als ie-
mand huilt, láát
diegenedan.Men-
sen denken altijd

maar dat ze moeten troosten. En dat
troost eenkurk is, zodathet stopt.’
Het is een van de vele ongemakke-

lijke situaties die de cabaretière – be-
kendalsdebarvrouwindekennisquiz
Met hetMes op Tafel – vrolijk benoemt.
Vandebegrafenisondernemerdiezegt
datdedode ‘ermooibij ligt’, totdekof-
fie met plakjes cake en het uitkiezen
vanhet lettertypeopdegrafsteen: het
komt allemaal voorbij in De RouwRe-
vue, de voorstellingwaarin ze samen
met kleinkunstenaar Pieter Tiddens
eenavondje stilstaatbijdedood.
Vooral aandacht is er voorwat erná

dedoodkomt:hetrouwen. Insketches
en liedjes, tegen een huiselijk decor
van streepjesbehang en een bloeme-
tjeslamp, onderzoekende cabaretiers
samenmet het publiek hoe je dat ei-
genlijk moet doen. ‘Hoe besta je na?’
vragenzezichaf. ‘Hoe leef jedoor?’

MylouFrencken(47)verloorin2006
haarman, cabaretier Bert Klunder, en
bleef achtermethun10-jarigedochter
Madelief.Tweejaarlaterstierf ookhaar
vader. Ze schreef haar gevoelens van
zich af in eenwekelijkse columnvoor
hettijdschriftEsta – latergebundeldin
hetboekZonder Bert. Ookbezongze in
hetcabaretprogrammaAllesnogprach-
tig de vijftien jaar die ze samen met
haarechtgenoothadgeleefd.
Het idee voor De RouwRevue kwam

van een lezeres die haar een brief
stuurde. ‘Die vrouw had net haar
kindje van tweewekenoud verloren’,
vertelt Frencken. ‘Ze had eengezin en
eenbaan,haarlevengingkeiharddoor.
Ze vroeg zich af: hoemoet je rouwen?
Enwanneer? Er is niemand die je dat
vertelt. Daarwilde ikwel een voorstel-
lingovermaken.’

De bedoeling was dat allerlei men-
sen aan het woord zouden komen
over rouwverwerking. Eenmozaïek-
uitvoering, zoals de Hormonologen
(2010), waarin Frenckenmet actrice
Ineke Veenhoven in een voorstelling
van Yvonne van den Hurk de onge-
makkenvandeovergang inzang, spel
en dans uitdrukte. Maar toen ze ging
schrijven, bleek er nog van alles over
haareigenrouwproces tezeggen. ‘Uit-
eindelijk gaatDeRouwRevuedus toch
weer over Bert’, zegt Frencken.

DeHaarlemsepraat zoals haar huis
is ingericht: kleurrijk en chaotisch.
Somsbegintzeeenverhaalwaarvanze
niet weet waar het eindigt, onder-
breekt hetmet een proestende, hoge
lach, omdaarnaweer ernstig door te

vertellen.Precieszozithaarshowinel-
kaar:deverschillentussendesketches
zijn groot, een verdrietig liedjewordt
opgevolgd door een humoristische
monoloog. ‘Eenrevueiswatmijbetreft
de beste vorm voor dit onderwerp’,
zegt Frencken. ‘Als je rouwt, beleef je
eenwirwaraanemoties. Iedereenheeft
het altijd over fases, maar dat is alle-
maal gelul. Alles komt tegelijk en je
weet helemaal niet wat je ermee aan
moet.’
Indevoorstellingwil zestilstaanbij

dit verwarrende, onveilige gevoel,
waarmeeiedereendie iemandverliest
vroegof laattemakenkrijgt. ‘Wewillen
dat het er gewoon een avondje over
gáát.’
Frencken leerde Bert Klunder ken-

nentoenze24was.Zijkwamnetvande
kleinkunstacademie,hij – tien jaarou-
der – had al eenpaar succesvolle caba-
retprogramma’sopzijnnaamstaan.Ze
keek tegenhemop. ‘Bert had zo’nuit-
stralingalsof hijallessnaptevandewe-
reld.Enhijhadervaring. Ikdacht:deze
mangaatmijhelpeneenwegtevinden
in het theater. Dat deedhij ook,maar
tegelijkertijd hadhij zelf een enorme
ambitie op het toneel te staan. Dat
botste.’
In de jaren negentig maakten ze

tweevoorstellingensamen. InVischen

Fruit speelden ze een verliefd stelletje,
metFrenckenalseenwereldvreemden
timidemeisjedathetgevloekvanhaar
vriend lijdzaamverdroeg.Het vervolg
heette Varkenswassen, waarinhet stel
wasgetrouwd.Debedoelingwasdater
een derde gezamenlijke voorstelling
zoukomen,maar Frenckenhaakte af.
Zewashaar lol inhetspelenkwijt. ‘Het
luktemenietartistiekuitdeverf teko-
mennaast die groteman, diemet zijn
boudeuitsprakenhet publiek op zijn
handhad. Ik voeldeme overvleugeld
doorhem.’

Toen haar man overleed, was
Frenckennet opdreef met haar eigen
carrière. Haar eerste cd verscheen, ze
gaf optredensenschreefwekelijkseen
nieuw liedje voor het AVRO-radio-
programmaAndermans Veren. Na zijn

dood kwam ze als theatermaakster
maar ook als schrijfster tot bloei. ‘Ik
had altijd al columnistwillenworden
ennuhadik ietswezenlijksomoverte
schrijven. In Alles nog prachtig ben ik
overhemgaanvertellenophettoneel.
Mijn werk gaf me de mogelijkheid
woordentegevenaanmijngevoel.’
Hetwas voor Frencken een verwar-

rende periode. Ze had verdriet, maar
voelde zich tegelijkertijd bevrijd van
watzeinDeRouwRevueeen‘bestlastige
relatiemet eenbehoorlijk aanwezige
persoon’noemt.Haarechtgenootwas
grappig, getalenteerd, liefdevol,maar
ook dominant. ‘Hij had vaak een oor-
deel over dingen, waar ik wat ruim-
denkender was. Hij leek erg op mijn
vader.Die trokalconclusiesvoordat je
wathadgezegd. Zovan…’
Zet eenzware stemop:
‘Dushet gaat eigenlijk allemaalwel

goed?
Hetwarengeenvragendiehijstelde,

maar conclusiesmet een vraagteken
erachter. Bert kon dat ook doen. Hij
grossierdeinzinnenals: ‘Weet jewat jij
moetdoen, jijmoetgewoon…’endan
kwamerweereengoeie raad.’

VlaknadatKlunderzijn tweedeher-
senbloedinghadgehad,beldezevrien-
din Angela Groothuizen om te vertel-
len dat hij het deze keer niet ging ha-
len. ‘Angela viel even stil, en zei: dan
moet jemaarkijkenwathet levennog
meer voor je in petto heeft. Toen al –
Bertwasnognieteensdood–begonbij
mij iets verwachtingsvol te kriebelen.
Ikwildeweleenszienwaternogmeer
tebelevenwas indewereld.’
Ze ging naar elk feestje, had one-

nightstands, viel van de ene verliefd-
heidindeandereenverhuisdevanAlk-
maarnaarHaarlem,destadwaarzeop-
groeide. ‘De verwachting van de bui-
tenwereld is dat je je huilend in huis
opsluit.Datgebeurdebijmijhelemaal
niet.’ Frenckenwilde laten ziendat ze
‘best een leuk levenalleenkon leiden’,
vertelt ze inDe RouwRevue. Dat ze het
heerlijk vondnietmeer elke dag vlees
tehoevenklaarmaken,datzijóókheus
wel een gesprek over verzekeringen
konvoeren.
Ze is even stil. Dan: ‘O wacht even

hoor, anderswordt het zo’n zwart-wit
verhaal over de vrouwdie zich liet on-
dersneeuwendoorhaarman.Het lijkt
misschien of ik na Berts dood alleen
maar opgelucht was, maar dat is na-
tuurlijknietzo. Ikwasookheelverdrie-
tig, ikhieldheelveelvanhem.Maarte-
gelijkertijdwasikmezelf opnieuwaan
het uitvinden. Ik moest me echt van
hemlosmaken.’

‘Als tegenreactie viel ikop totaal an-
dere mannen dan Bert. Uiteindelijk
blekenzijallemaalenormeissuesmet
zichzelf te hebben. De een was ver-
slaafdaanalcohol,deanderdepressief.

Ik liet ze steunen opmijn vrolijke ka-
rakter.Daardoorginghet telkens tóch
weeroverhen inplaats vanmij.

Na twee jaar stortte Frencken in.
‘Toenbleek dat ik nog van alles te ver-
werkenhad. Ikbeseftedatiknooitecht
voormezelf had gekozen. Ja, Bertwas
dominant, maar ik stelde me ook af-
hankelijkop.Dat iseeneigenschapdie
bij iederemanweer totuitingkwam.’

InmiddelsisFrenckenanderhalf jaar
samen met journalist Frénk van der
Linden.Weerdieschaterlach: ‘Ookniet
bepaaldeenonopvallendeman.’Maar
bijhemvoeltzezichveilig,zegtze. ‘Bert
kon echt lijden aan het leven. Frénk
heeft zijn zwaarmoedigemomenten,
maarvoorhemishetglasaltijdhalfvol.
Eniklaatzelf ooknietmeerzosnelover
meheen lopen.’

Zenoemteenvoorbeeld: ‘Vanvakan-
tiesmaaktFrénkaltijdeenheelproject:
er moet gegeten worden in culinair
verantwoorde restaurants,wemogen
maartweenachteninéénhotelendan
weerdoor.Alles is altijd tot indepunt-
jes geregeld. Deze zomer heb ik ge-
woon eenhuisje geboekt in Portugal,
zonder overleg. Hetwas even slikken
voor hem, maar hij vermaakte zich
vanaf deeerste secondeprima.’

Het knaagtwel, zegt Frencken. Dat

Klunders doodhaarmeer zelfinzicht
heeft gegeven. Endat haarwerk daar-
doormeer diepgang heeft gekregen.
‘Bertheeftdoodmoetengaanzodat ik
tot bloei kon komen. Dat vind ik heel
erg. Ik zit constant te denken: was ik
maar meer voor mezelf opgekomen
toen hij nog leefde. Haddenwemaar
betermetelkaargecommuniceerd.’

Dat knagendegevoel vormtookhet
onderwerp vanhaar slotmonoloog in
DeRouwRevue. ‘Hetzat inmijnsysteem
om nee te voelen maar ja te zeggen’,
roept Frencken tegenhet publiek. ‘Ik
hadveeleerderneemoetenroepenzo-
datweelkaarweerverstonden.’Zeein-
digtmetPieter Tiddens ineenuitbun-
dige dans, tot hij haar loslaat en ze in
haareentjeophet toneel staat.

‘Hetergevandedoodisdat jevanel-
kaarwordt gescheiden, zonder dat je
kan uitvechten waarom’, zegt ze. ‘Je
wilt nog van alles tegen die persoon
zeggen, maar hij is er niet meer. Het
enigewat je kunt doen, is in je eentje
metaldieemotiesdealen. Ikgeloof dat
ikdatnukan.’

25/11, De RouwRevue, Kleine Ko-
medie, Amsterdamen 26/11
Zaantheater, Zaandam (pre-
mière). Daarna t/m 10/2 in di-
verse theaters. kikproductions.nl

‘Als je rouwt, moet je alles weer opnieuw uitvinden’, zegt
Mylou Frencken. ‘Hoe je een ei moet bakken, hoe je de
badkamer schoonmaakt: de meest basale dingen vergen
eigenlijk al te veel van je. Zelf kon ik helemaal niet genie-
ten vanmijn favoriete muziek. Als ik de begintoon vanNe
me quitte pas hoorde, dacht ik achman, Jacques, sode-

flikker toch opmet je melodramatische gezeik. Bach kon
ik ook niet aan. In plaats daarvan ging ik romantische ko-
medies kijken. Love Actually en Ellis in Glamourland. Ik
begreep opeens de functie van dat genre, dat ik vroeger
altijd zo stom vond. Romkoms zijn gewoon bedoeld voor
mensen die echt helemaal down the drain zijn.’

Toen al – Bertwas nogniet
eens dood –begonbijmij
iets verwachtingsvol te
kriebelen. Ikwildewel

eens zienwat er nogmeer
te belevenwas in de

wereld
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